
Even bijpraten….. 

Beste ouders/verzorgers, 

Inmiddels hebben we de tweede 

schoolweek weer achter de rug. We zijn 

allemaal met een ‘frisse start’ begonnen 

met prachtige nieuwe appeltjes in de 

appelboom. 

Tijdens de studiedag hebben we 

gesproken over het schoolplan 2019-

2023 en een rijke leeromgeving. In het 

nieuwe schoolplan komen onze ambities 

te staan voor de komende 4 jaar. Deze 

ambities vertalen we naar jaardoelen.  

Ieder schooljaar evalueren en analyseren 

we de jaardoelen en stemmen weer af op 

de nieuwe jaardoelen.  

We willen de kinderen laten leren in een 

rijke leeromgeving. Via handelingsgericht 

werken gaan we effectief om met de 

verschillen tussen kinderen. Een aantal 

groepen zijn nu ingericht met hoeken. 

Oudere kinderen worden ook graag 

uitgedaagd in hoeken. Dit komt doordat 

ook bij oudere kinderen de individuele 

ontwikkeling, sociaal-emotionele 

ontwikkeling, motorische ontwikkeling en 

creatief-expressieve ontwikkeling sterk 

uiteen kunnen lopen. Hoekenwerk biedt 

de gelegenheid om tegemoet te komen 

aan deze verschillen en aan te sluiten bij 

hun onderwijsbehoefte. Wat wij belangrijk 

vinden aan een rijke leeromgeving is dat 

kinderen in de groep en op de leerpleinen 

kunnen werken, leren en spelen 

aansluitend bij hun onderwijsbehoefte. In 

het nieuwe schooljaar gaan we starten 

met nieuw meubilair en zal de inrichting 

van de school ook aangepast worden. 

We hebben tijdens de studiedag opnieuw 

gesproken over onze kernwaarden: 

veiligheid, verantwoordelijkheid, 

verbinding en veiligheid die verbonden 

zijn aan de waarden van de KPOA: 

veiligheid, verbondenheid en 

vakmanschap. 

Juist in een maatschappij die verandert 

en waarin normen en waarden niet meer 
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Agenda 
 

13 februari Studiedag 1 t/m 8 

15 februari Rapport 1 

18 t/m 21 februari Ontwikkelingsgesprek 2/ adviesgesprekken 

groep 8 22 februari Carnaval 

28 maart Koffiemiddag 

12 april Koningsspelen 

18 april Paasviering 

14 mei Schoolreis groep 4 t/m 7 

21 Uni 24 mei Avond4daagse Hoogland 

28 mei Koffiemiddag 

4 juni Schoolreis groep 1 t/m 3 

19 t/m 21 juni Kamp groep 8 

  

1 /m kid Ontwikkelingsgesprek 3 

io juli Kennismakingsochtend nieuwe groep en VO 

11 juli Rapport 2 

12 juli Eindejaarsactiviteit 

16 juli Afscheid groep 8 / Musical 

  

  

  

  

  

Jarig in januari 
18   Kate   4 
19   Rutger   6 
20   Renske   5A 
21   Shariva   1-2B 
23   Rahiem   3 
23   Jaidan   6 
23   Stacy   1-2A 
27   Bente   5A 
27   Shurantly  5A 
29   Sofie   1-2A 
29   Bas   7B 
30   Rosalie   1-2A 
 

Jarig in februari 
4 Sabri 5A 
4 Zoë 8 
7 Sienna 7B 
9 Ruben 5A 
11 Amber 1-2B 
11 Casper 6 
11 Shannon 5A 
13 Ruben 3 
14 Viggo 6 
15 Kyano 4 
17 Hugo 4 
18 Valentino 1-2B 
20 Lieve 5B 
20Nout Steur (2012) 3 
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zo duidelijk zijn als in het verleden, steken we energie in een goed pedagogisch klimaat. Het leren 

vormen van een eigen mening en het respecteren van de mening van een ander is daarbij 

essentieel. De samen met de kinderen gemaakte school- en groepsregels en afspraken zijn 

daarbij leidend. Ons uitgangspunt is dat wij ons onderwijs zo inrichten dat kinderen zich tevreden 

en gesteund voelen. Dit zien we als een voorwaarde om te komen tot goede leerprestaties. 

Op tijd in de klas 
Wilt u er weer op toezien dat uw kind(eren) op tijd in de klas zit(ten). De lessen beginnen om 
8.30 uur. Het is de bedoeling dat de kinderen dan ook om 8.30 uur op hun plek zitten, klaar om 
te 
starten. Dank voor uw medewerking! 

Het Breede Hei Sciencelab 
 

We zijn nu drie maanden aan de slag met het Sciencelab.  

Het Sciencelab is uitgerust met allerlei materialen waarmee de kinderen naar kunnen 

experimenteren en daardoor ook leren. Van kleuters tot groep 8 en op elk niveau is er aanbod 

voor alle kinderen. Er zijn verschillende soorten robots, elektro experimenteer dozen, technische 

bouwdozen, VR brillen, een green screen en een groep kinderen mag onder leiding van een 

leerkracht een 3D printer gaan bouwen. 

Met deze materialen werken de kinderen aan het vergroten van hun “skills” op het gebied van de 

21eeuwse vaardigheden. Dit zijn de vaardigheden waarvan nu gedacht wordt dat kinderen die in 

hun toekomst nodig gaan hebben. Te denken valt dan aan informatievaardigheden, 

mediawijsheid, computational thinking, kritisch denken, problemen oplossen, ICT 

basisvaardigheden, communiceren en creatief denken. 

De kinderen  van iedere groep gaan 1 x in de twee weken onder begeleiding van de leerkracht 

naar het Sciencelab van12.45 uur tot 14.00 uur. 

 

Bonnetjes 

Beste ouders en verzorgers, 

Hartelijk bedankt voor het 

inleveren van de van de 

kinderboekenweek. 

Hierdoor konden wij een aantal 

prachtige voorleesboeken 

aanschaffen. 

Wat zullen de kinderen hiervan 

genieten 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Passion 

 

 
 

Beste kinderen van groep 5 en hoger, 

Misschien heb je wel gehoord van de Passion. Een paar jaar geleden was die in Amersfoort.  

Vorig jaar zijn wij begonnen met de Passion for Kids. Die voeren we op Witte Donderdag 18 april 

’s middags om 16.00 uur uit in de Sint Martinuskerk in Hoogland. De kinderen van het Sint 

Maartenkinderkoor en van de Gospelkidz zingen samen de liederen in deze Passion.  

Het zou mooi zijn om het koor wat groter te maken. Daarom zoeken we nog 15 kinderen die mee 

willen doen. Dat betekent 12 keer repeteren op vrijdagmiddag, van januari tot en met maart in 

Het Brandpunt. Het kost €30 om mee te doen (dat is €2.50 per keer). 

Aanmelden, of eerst meer informatie vragen, kan bij de dirigente Esther Ocheng-Grünbauer: 

estherocheng@gmail.com 

Wacht niet te lang, want er kunnen maar 15 kinderen meedoen! 

 

Uniek projectorkest ‘Muziek is van iedereen’ viert feest! 

 

In 2019 bestaat de Koninklijke Amersfoortse MuziekVereniging (KAMV) 130 jaar. Om dit feest 
zoveel mogelijk met iedereen te delen, vormt Elna Lerk – de Wolf, dirigente van het 
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Studieorkest van de KAMV, met muzikanten uit de hele regio een uniek projectorkest voor het 
geven van een kinderconcert. De liedjes van Jeroen Schipper, landelijk bekend liedjesschrijver 
voor o.a. de muziekmethode 123zing en Sesamstraat, staan hierbij centraal. Niet alleen de 
muzikanten in het projectorkest zullen op 14  april de liedjes laten horen. Alle kinderen in de 
basisschool leeftijd mogen meezingen, - spelen, en – dansen. Met medewerking van 
poppodium FLUOR wordt zondag 14 april om 16.00 uur een feest van, voor en door 
kinderen.  Uiteraard ben je met elke leeftijd welkom om mee te doen of te komen luisteren. Lees 
hieronder hoe jij kunt meedoen! 

 

In de week van 5 t/m 14 april is het landelijke kindermuziekweek. Een week met als doel om 
ieder kind het plezier te laten ervaren van live muziek. Speciaal voor deze week en vanwege 
het jarige KAMV  wordt er een projectorkest gevormd met het studieorkest van de KAMV als 
basis. Iedereen die een blaasinstrument speelt dat in een harmoniebezetting past mag 
meespelen, jong en oud. Om mee te spelen wordt een speelniveau vanaf HAFA-diploma A 
gevraagd. Terwijl de repetities van het orkest op het punt van beginnen staan, wordt er ook een 
samenwerking met verschillende basisscholen in Amersfoort opgestart. Kinderen leren op 
school de liedjes aan, dansen en spelen mee met schoolinstrumentarium. Uiteraard worden ook 
deze kinderen uitgenodigd om mee te komen spelen op 14 april. Zo  ontstaat een unieke 
uitvoering waarbij het publiek een grote rol speelt. We maken er samen een feestje van!  Voor 
meer informatie en aanmelden http://www.kamv.nl/studie-orkest. 


